
  يسوع إغراء
  11-4،1 ماثيو

  
  للشيطان البرية إلى بالروح يسوع أصعد ثم 1

  .حاول وقد
  .األخيرة اآلونة في الجياع معظم وكان وليلة، ليلة 40 و يوما 40 صام قد كان ولما 2
  !خبزا الحجارة هذه تصير أن فقل هللا ابن أنت كنت إن: قائال له، المجرب جاء وعندما 3
  رجل حياة" مكتوب، وقال فاجاب 4

  هللا فم من كلمة بكل بل وحده، بالخبز ليس
  ! "رأيت

  على له ويضع المقدسة، المدينة الى إبليس أيضا أخذه ثم 5
  الهيكل جناح

 اليك حملتت وأنها إليك، تتعلق تهمة مالئكته إعطاء يجب إنه: "مكتوب ألنه أسفل؛ إلى نفسك ويلقي هللا، ابن انت كنت ان له وقال 6
  ".الحجر ضد رجلك تصدم لئال أيديهم، في

  "اختبار إلى إلهك الرب أحب سوف انت: "أيضا مكتوب يسوع له 7 وقال
  ومجدها العالم ممالك جميع وأراه جدا، عال جبل إلى له الشيطان استغرق أخرى، ومرة 8
  !لي وسجدت تسقط تذبل إذا لك، أعطي األشياء هذه كل له، وقال 9

  :مكتوب ألنه! الشيطان بدوره، يسوع، له فقال 10
  !"فقط وتخدمه العبادة، مع إلهك الرب الحب انت"

  .له وأضاف ويخدمون المالئكة وهوذا. تركوه الشيطان ثم 11
  األرض؟ هذه إلى هللا ابن يسوع، فعل ماذا

  لإلنسان الخالق هو هللا -
  هللا مع للشركة البشر نحن إنشاؤها تم -
  هللا من نحن وفصل الخريف، فصل خالل من -
  للخالص وسيلة هللا جعل -
  معنا هللا=  عمانوئيل -
  

  :3:23 الرومان
  وتقصر اخطأ قد) الناس( كل ألن... 
  ... هللا أمام لهم يكون أن مجد

  اإلغراء
  .البرية إلى الروح بقيادة -
  :األناجيل بين مقارنة -



  الجليل في يسوع - اإلغراء - المعمودية: متري طن
  الجليل في يسوع - اإلغراء - المعمودية: الكنيست عضو

  الجليل في يسوع - اإلغراء - األنساب - المعمودية: لوقا
  قانا عرس ،2. الفصل - 1. الفصل في جون: جون

  :اإلغراء. 1
  
  !خبزا الحجارة هذه تصير أن فقل هللا ابن أنت كنت إن: قائال له، المجرب جاء وعندما 3
  رجل حياة" مكتوب، وقال فاجاب 4

  هللا فم من كلمة بكل بل وحده، بالخبز ليس
  ! "رأيت

  حاجة لتلبية إغراء ويأتي: الكبير الصوم بعد يأتي اإلغراء -
  "أريده ما" في حتى فساتين اإلغراء -
  المتاحة والفرص الخيارات: في المقنعة اإلغراء -
  Mose.5 يسوع عن نقل -
  
  3+  8.2 موس. 5

 لك، الختبار لكم، الصحراء في لخشوع عاما، 40 لمدة هذا خاللها من فعلت قد كنت إلهك، الرب وسيلة كل في تذكر سوف وانت
  .ال أم صاياه سوف الحفاظ كنت إذا ما قلبك، في هو ما أن الواضح بحيث

  مع اليك وتغذى للجوع، لك ويسمح لك وأذل 3  
  عليك التعرف في آبائك تعرف أنت ال قد والتي المن،

  جميع من ولكنه وحده، بالخبز يعيش ال الرجل لهذا السماح
  .الرب فم من يخرج ما حياة،

  
  المقدس الكتاب يسوع عرف -
  صحيح بشكل استخدامها يمكن يسوع -
  

  6:17 أفسس
  و الخالص خوذة وخذوا
  هللا، كلمة هو الذي الروح سيف

  ).2+  1،1 عب( جديدا شيئا يضيف يسوع -
  )والشراب الطعام( الحياة من أكثر هناك -
  :اإلغراء. 2
  



  على له ويضع المقدسة، المدينة الى إبليس أيضا أخذه ثم 5
  الهيكل جناح

 اليك حملتت وأنها إليك، تتعلق تهمة مالئكته إعطاء يجب إنه: "مكتوب ألنه أسفل؛ إلى نفسك ويلقي هللا، ابن انت كنت ان له وقال 6
  ".الحجر ضد رجلك تصدم لئال أيديهم، في

  "اختبار إلى إلهك الرب أحب سوف انت: "أيضا مكتوب يسوع له 7 وقال
  :األعداء يسوع كان

  الفريسيين. 1
  الصدوقيين. 2
3 .Esszener 
  المتعصبون. 4

  !للجميع مركزية نقطة في المعبد كان
  :الشيطان فكرة

  .المعبد في كالمسيح جمعاء البشرية أعين أمام لجمع - السابقة المركزية النقطة هذه من الدعاية،
  أو المسكن في Mos 40، 34 + 35.2 في هللا أن كيف

  المعبد في هللا 8.10. الملوك 1
  )15.8. خارج(

  :يعني اختصار له يكون أن ذلك شأن ومن
  تقاطع ال -
  الغفران ال -
  ).53+  52 عيسى( الذنب تقدم ال -
  
  :المقدس الكتاب من والتفسير التأويل،  

  12+  91،11 مزمور هنا يقتبس الشيطان
  يسوع/  هللا لمجد هي هللا وكلمة -
  جديدا معنى على الحصول وليس األبد إلى يقف هللا كلمة -
-Versuchung من بلدي بيرس يستفيد - خطأ آيات المقدس الكتاب يضع.  

  Mose 6.16.5 مع يستجيب يسوع
  
  :6.16 موسى 5

  تحاول، ال إلهك الرب أيها
  الماسة في له إغراء انتم كما

- Meriba  +التحدي يعني ماسا  
  



  
  :17.7 موسى 2

  ومريبة، مسة المكان اسم أعطيته منذ
  :كان الرب جربوا وألن إسرائيل، بني في المتمثل التحدي بسبب

  ال؟ أم بيننا، الرب هو
  القفر في التجربة يوم في التحدي في كما قلوبكم، تقسوا ال حتى: ... العبرانيين 3.8 و 95.8 مز -
  .." مكتوبة لنا ولبالنسبة. تحذير...  المسيح عدم نحاول دعونا"...  11+  10.9. كو 1 -
  للذهاب أكثر للصليب وسيلة اإلغراء يوفر -
  الماضي يسوع يؤدي اإلغراء -
  
  
  
  
  
  :اإلغراء. 3  
  
  ومجدها العالم ممالك جميع وأراه جدا، عال جبل إلى له الشيطان استغرق أخرى، ومرة 8
  !لي وسجدت تسقط تذبل إذا لك، أعطي األشياء هذه كل له، وقال 9

  "!فقط وخدمته العبادة، مع إلهك الرب أحب سوف انت: "مكتوب ألنه! الشيطان بدوره، يسوع، له فقال 10
  لحظة في: لوكاس -
  هللا من الميدان من هو، وهذا العبادة، الشيطان إغراء من الهدف -

  .صالخال ولكن السلطة، عن يسوع يكن لم. العالم أنحاء السلطة على حصلوا قد يسوع هنا. الرجل وأصبح اآلب، مجد يسوع اليسار،
  

  .موسى 5TH الكتاب يستشهد يسوع
  
  :6.13 موسى 5

  واعبدوه والخوف إلهك الرب تحب سوف انت ولكن
  
  والجسد الروح الروح، على مختلفة وجهات وإغراءات -
  
  
  

  :االستنتاج



  .انتهى وعندما ذلك، حدث اذا يأتي، عندما اإلغراء حول كلمة! ذلك واضاف. هناك يسوع إغراء في كان أحد ال. 1
  .الشركاء أو القس القساوسة، إلى ترحيل يمكن ال كما ،"ل ألنني: "شخصيا بنا يجتمع إغراء. 2
  .قرارا يتطلب فإنه". المؤخرة" على تدفع أن يمكن ال إغراء. 3

  .لهم وتتيح ،"الصحراء الوقت" في لنا يختبر هللا. الصحراء في مكان إغراء. 4 استغرق
  
  
  :10.13. كو 1

  .أمين هللا ولكن. فقط اآلن حتى يتأثر اإلنسان إغراء لك أعطيت وقد
  لكنه قادرا، كنت ما بعد ما إلى يميل أن لك يسمح لن انه وقال

  .تحمل على قادرة تكون قد كنتم بحيث اإلخراج، أيضا اإلغراء مع أيضا ستوفر
  

  :26:41 ماثيو
  !تجربة في تدخلوا لئال وصلوا اسهروا

  .فضعيف الجسد ولكن استعداد، على روح  
  

  :06:13 ماثيو
  .الشرير من نجنا لكن اغراء، الى اال بنا وتؤدي

  
  :02:18 عبرانيين

  يحارب، كان عندما نفسه هو عانى أن لفي
  .المجربين تساعد أن يمكن أنها  
  

  :04:15 عبرانيين
 بال ،]حنون[ الطريقة بنفس شيء كل في يميل كان الذي الشخص ولكن لدينا، العيوب على أشفق يمكن ال التي الكهنة ليس لدينا

  .خطيئة
  

  :14+  1:13 جيمس
  هللا سبيل في. هللا قبل من أجرب وأنا يحارب، عند الرجل يقول ال دعونا

  .أحدا يجرب أيضا نفسه هو وانه الشر، مع إغراء يمكن ال
  .واحد كل شهوته من وأغرى هو يميل عندما يميل ولكن 14
  

 المقدس الكتاب ،F.E.Schlachter من الكتاب اقتباسات


